
P r o t o k ó ł  Nr 34 

z posiedzenia Rady Miejskiej w Kolonowskiem w dniu 16 grudnia 2013 r. które odbyło się w 

sali posiedzeń urzędu i trwało w godz. od 16,00 do godz. 19,15 

 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia rady. 

Obecni wg listy obecności tj. 15/15 radnych, co stanowi 100% skład rady. W posiedzeniu 

udział wzięli: p. J. Urbańczyk – sołtys wsi Spórok, p. H. Krasucka – mieszkanka 

Kolonowskiego, przedstawiciel stowarzyszenia emerytów. 

 

Pan F. Klimas, przewodnicząc rady – przywitał obecnych, przedstawił porządek obrad 

posiedzenia rady. 

Pan N. Koston, burmistrz – prosi o rozszerzenie porządku o trzy dodatkowe projekty uchwał, 

w tym: w sprawie zmiany wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby 

dziecięce, w sprawie wydzierżawienia nieruchomości i w sprawie przystąpienia gminy do 

stowarzyszenia Gmin Górnej Małej Panwi. 

Pan F. Klimas – prosi o przyjęcie zmienionego porządku obrad, głosowano: za – 

jednogłośnie. 

Pan N. Koston – przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, które stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. Dodatkowo pragnie poinformować, iż ogłoszono po raz 5 

konkurs usuwania azbestu, co należy rozpropagować. Podobnie jak w tym roku, w roku 

przyszłym będą dopłaty do usuwania pokryć z azbestu.  

Pan M. Czupała – pkt 4 sprawozdania, o jakim parkingu jest mowa? 

Burmistrz – chodzi o parking przy kościele, który już zrealizowano. 

Pan R. Kupke – ilu przewoźników zgłosiło się do przetargu? 

Burmistrz – dokładnie nie wie, ale ponad 5 firm. 

 

Pan F. Klimas – podziękował burmistrzowi za dodatkowe wyjaśnienia do sprawozdania. 

Poprosił p. K. Muc przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania z 

posiedzenia Komisji. 

Pani K. Muc – posiedzenie komisji odbyło się 10 grudnia br. Komisja na posiedzeniu 

analizowała koszty rozmów telefonicznych w urzędzie oraz placówkach oświatowych w 

wybranych kwartałach br. Komisja wnioskuje o renegocjowanie obecnych umów, aby w 

ramach przyznanych abonamentów uzyskać większy limit darmowych rozmów, gdyż 

przyznane limity są przekroczone. Drugim tematem był plan wydatków BiCeK z zakresu 

zadań związanych z działalnością profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i 

narkomanii. Komisja wnioskuje o wykonanie w formie np. baneru informacji o szkodliwym 

działaniu alkoholu, narkotyków. Baner ten może być wykorzystywany przy okazji 

organizowania imprez, które dotuje Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi. 

 

Pan F. Klimas – korzystając z obecności radnego wojewódzkiego, poprosił o zabranie głosu 

p. J. Kotysia. 

Pan J. Kotyś – dzisiaj występuje w podwójnej roli jako radny wojewódzki i jako dyr. BiCeK. 

Ma do przekazania dwie informacje. Z uwagi na interwencje mieszkańców naszej gminy oraz 

burmistrza, Urząd Marszałkowski nie zlikwiduje przejazdy; godz. 8,06 i 15,40. Druga dobra 



wiadomość to zapewnienie (dotychczas ustne), że odcinek drogi przy ul. Opolskiej, przy 

przejeździe będzie remontowany w okresie letnim. Natomiast jeżeli chodzi o remont dalszego 

odcinka drogi w kierunku Zawadzkiego, Urząd Marszałkowski odstąpił od tego zadania. 

Prawdopodobnie będzie remontowany most na rzece Mała Panew. Jako radny będzie czynił 

starania, aby remont tej drogi wykonano. W odpowiednim czasie zwróci się o pomoc do 

radnych Gminy Kolonowskie, Zawadzkiego. 

Burmistrz – jest wykonana dokumentacja odcinka od mostu na rzece Bziniczka do ul. 

Pluderskiej.  

 

Pani G. Firlej – prosi o postawienie pionowego znaku przy skręcie z Kolonowskiego w 

kierunku Fosowskiego. Dotychczas są znaki poziome, linie na jezdni, które są niewidoczne 

zimą. Prosi również o umieszczenie koszy na śmieci na ul. Opolskiej od przejazdu 

lublinieckiego w kierunku Fosowskiego Nie ma tam ani jednego kosza, np. na przystankach 

autobusowych. 

 

Pan F. Klimas – z uwagi na obecność mieszkanki Kolonowskiego, prosi o zabranie głosu p. 

H. Krasucką. 

Pani H. Krasucka – została upoważniona przez członków Koła Seniorów, które liczy 70 

członków do przedstawienia odczuć tak licznej grupy społeczników. Mają żal do władz, że 

nie są doceniani. Seniorów pomija się, nie są zapraszani na posiedzenia rady, komisji, 

Dotychczas również BiCeK nie rozmawiał z naszym Kołem. Dotychczas żaden z 

przedstawicieli Koła, nie brał udziału w organizowanych wyjazdowych spotkaniach różnych 

grup, organizacji. Są pisane projekty, nikt nigdy nie zaprosił do realizacji projektu naszej 

organizacji. 

Pani J. Mrochen – wydaje się, że tak jak zauważyła p. H. Krasucka, senior się zmienia. Jest to 

prężna grupa osób, która chce uczestniczyć w wydarzeniach, gdzie wiek kształtuje się w 

granicach 60+. Można to było zauważyć np. na Jarmarku Bożonarodzeniowym w 

Kolonowskiem. Już trzy lata temu pojawił się pomysł stworzenia projektu mającego na celu 

wymianę partnerską pomiędzy emerytami naszej gminy a gminami partnerskimi. W tym roku 

jest już pierwszy sygnał, albowiem na spotkanie z grupą partnerską z Czech zostały 

zaproszone do rozmów przewodniczące Koła PZERiI jak i Seniorów. 

Pan M. Czupała – uważa również jak p. Mrochen, że rolą BiCeK jest zespolenie różnych 

grup, organizacji. 

Pan J. Kotyś – w tym roku przejął budżet już zaplanowany na współ organizację imprez. Była 

to kwota 15.000 zł. łącznie na wszystkie podmioty. Członkowie stowarzyszenia, organizacji 

realizują swoje pasje. To od nich powinna wyjść inicjatywa. W tym roku powstała nowa 

sekcja teatralna, fotograficzna, a w roku przyszłym planujemy jeszcze inne. 

Pan N. Koston – trudno jest zaprosić na sesję, czy też posiedzenie komisji przedstawiciela 

jednej organizacji, a innych pominąć. Jeżeli chodzi o wyjazdy, to w ostatnim wyjeździe brali 

udział tylko sekretarz i burmistrz. Jeżeli są jakieś uwagi, propozycje co do współpracy to 

zawsze można rozmawiać. 

 

Pan F. Klimas – proponuje przejść do kolejnego punktu obrad, to jest przyjęcia uchwał. Prosi 

burmistrza o wyjaśnienia do uchwał. 



Pan N. Koston – uchwała w sprawie ustanowienia zastawu dla spółki KGK, jak zapisano w 

uchwale, ustala wartość zabezpieczenia udzielonej pożyczki spółce przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska. Jeżeli chodzi o dopłaty to proponuje wprowadzić dopłaty do 

wody dla gospodarstw domowych w wysokości 0,32 zł do 1 m³ oraz do kanalizacji do 

gospodarstw domowych w wysokości 3,17 zł i 0,90 zł do pozostałych odbiorców. Na dopłaty 

planuje się kwotę ogółem 500.000 zł. 

Pan M. Czupała – proponuje nie dopłacać do wody, a środki te przesunąć do dopłat do 

kanalizacji. Dotychczas gmina również nie dotowała do cen wody. 

Burmistrz – taka propozycja dopłat jest moją propozycją. Uważa, że rani mogą podjąć inną 

decyzję podziału dopłat. 

Pani A. Mróz – uważa, że propozycja burmistrza powinna zostać przyjęta. Przez dopłaty tylko 

do stawek za kanalizację stracą osoby, które posiadają przydomowe oczyszczalnie. 

Pan F. Klimas – z uwagi na dwie propozycje podziału dopłat, proponuje głosowanie. Kto jest 

za propozycją podziału dopłat burmistrza: za – 5, kto jest za propozycją podziału dopłat p. 

Czupały tj. dopłaty tylko do kanalizacji: za – 6, kto się wstrzymał od głosowania – 4. 

Z uwagi na powyższe treść uchwały ograniczy się tylko do dopłat do kanalizacji. 

Pani A. Rathmann, skarbnik – przedstawiła autopoprawki do projektu budżetu na 2014r. 

Zwiększa się o 3000 zł przeglądy sprzętu OSP, wyznacza się kwotę 1000 zł. jako dotację na 

zorganizowanie wystawy hutnictwa, 5000 zł stanowi aktualizacja planu aglomeracji, 

zmniejsza się środki: na edukację ekologiczną, składki członkowskie. Dokonuje się 

przeniesienia środków między rozdziałami na utwardzenie działki w Spóroku przy ul. B. 

Chrobrego.  

Jeżeli chodzi o zmiany budżetu na 2013 r. to zwiększa się wydatki kosztów wykonania 

dokumentacji technicznej przebudowy dachu w Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku, 

Staniszczach Małych oraz wykonania dokumentacji utwardzenia działki w Spóroku, 

zmniejsza się wydatki na płace i pochodne pracowników administracji. Jeżeli chodzi o WPF 

to wprowadzamy dwa dodatkowe zadania; przebudowy dachu w CAW w Spóroku i w 

Staniszczach Małych oraz utwardzenie działki w Spóroku, ul. B. Chrobrego. 

Pani A. Rathmann – przed głosowaniem uchwał budżetu na 2014 r. odczytała pozytywną 

opinię RIO o projekcie budżetu Gminy na 2014 r, pozytywną opinię na temat wieloletniej 

prognozy finansowej, pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu określonego w 

projekcie uchwały budżetowej.  

Pan F. Klimas – proponuje przyjęcie uchwał w drodze głosowania. 

Przyjęcie uchwał: 

1)  Uchwała Nr XXXIV/277/13 w sprawie dopłat do odbiorców usług w zakresie 

zbiorowego odprowadzania ścieków, głosowano: za – 12, przeciw – 2, wstrzymujący 

się – 1, 

2) Uchwała Nr XXXIV/278/13 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu, 

głosowano: za – 15, 

3) Uchwała Nr XXXIV/279/13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

głosowano: za – 15 (jednogłośnie), 

4) Uchwała Nr XXXIV/280/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy za 2014 rok, 

głosowano: za - 15 

5) Uchwała Nr XXXIV/281/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

głosowano: za – 15, 



6) Uchwała Nr XXXIV/282/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 

rok, głosowano: za – 15, 

7) Uchwała Nr XXXIV/283/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad 

ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do 

których uczęszczają dzieci z terenu gminy Kolonowskie, głosowano: za – 15, 

8) Uchwała Nr XXXIV/284/13 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, głosowano: 

za – 15, 

9) Uchwała Nr XXXIV/285/13 w sprawie przystąpienia Gminy Kolonowskie do 

Stowarzyszenia pn. Związek Gmin „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin 

Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty”, głosowano: za – 15. 

 

Burmistrz – Wojewódzki Urząd Pracy realizuje projekt, powrót do zatrudnienia, chodzi o 

przeszkolenie opiekunek dziecięcych. Z tego co wie, z terenu naszej gminy dwie osoby brały 

udział w tym projekcie. Osoby posiadające kwalifikacje mogą podjąć prace jako opiekunki 

dzieci. Zadanie to będzie dotowane przez WUP, lecz wcześniej gmina musi to zadanie 

zaplanować. Są to wstępne ustalenia, gmina do końca 2015 r. nie będzie z tego tytułu ponosiła 

żadnych kosztów. Z uwagi na powyższe proponuje zwiększenie dotacji do żłobków, klubów 

dziecięcych. 

Pan M. Czupała – Unia da środki na zatrudnienie opiekunek w 2014 i 2015 r. Czy to nie 

stanowi pewnego zagrożenia w tym również dla istniejącego kącika malucha, który stworzyła 

i prowadzi osoba fizyczna z własnych środków.  

Burmistrz – uważa, iż nie można ograniczyć możliwości podjęcia pracy osobom, które 

uzyskały kwalifikacje. Nie można wprowadzać dyskryminacji innych podmiotów, które chcą 

wejść na rynek. Osoba taka może jednocześnie opiekować się 5 dzieci. Przepisy jeszcze nie są 

do końca sprecyzowane. 

 

Pani A. Mróz – jaki zakres będzie obejmował remont dachu w CAW w Staniszczach Małych? 

Burmistrz – tylko nad częścią DFK w Spóroku i w Staniszczach Małych. 

Pani J. Mrochen – czy gmina musi płacić za pobyt dziecka w przedszkolu chodzi o  Opole? 

Burmistrz – ustawowo gmina ma obowiązek dopłacać do dziecka, które jest objęte 

obowiązkiem przedszkolnym. Rodzice tego dziecka nie starali się o  przedszkole na terenie 

gminy. Jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości to burmistrz może 

wyrazić zgodę na dzierżawę jedynie na okres do 3 lat. Przedłużenie okresu dzierżawy dla tej 

samej osoby może nastąpić jedynie za zgodą rady. 

Natomiast jeżeli chodzi o przystąpienie do proponowanego stowarzyszenia, to gmina z tego 

tytułu nie będzie odciążona składkami członkowskimi. Jest to związek, który działa jako 

stowarzyszenie gmin górnej Małej Panwi. Wspólnie z gminami stowarzyszenia braliśmy 

udział w przetargu na dostawcę energii elektrycznej. Oszczędności dla gminy z tego tytułu na 

2014 r. to kwota 50.000 zł, a w roku kolejnym 25.000 zł. Monopolista Tauron nie będzie nam 

narzucał swoich cen (oszczędność energii 70%). 

 

Zapytania radnych, wolne wnioski 

Pan M. Czupała – jeżeli chodzi o firmę ANCO, to nie jest zainteresowana podłączeniem gazu 

do nowobudowanego budynku w Kolonowskiem ul. 1 Maja. Czy nie można wpłynąć na 

decyzję firmy? 



Burmistrz – jest to firma prywatna, decyzje podejmuje zarząd. Prezes firmy obiecał 

przedstawić harmonogram, plan przyłączy gazu na 2014 r. dla odbiorców na naszym terenie. 

Pani J. Mrochen – kiedy Koło emerytów otrzyma odpowiedź w sprawie wysokości dopłat do 

planowanych imprez? 

Pan J. Kotyś – łącznie w 2014 r. otrzymamy mniej środków w porównaniu do 2013 r. Do 

końca stycznia każda organizacja otrzyma odpowiedź w sprawie kwoty dotacji. 

Pani J. Mrochen – ostatnio burmistrz zobowiązał się do udzielenia mi odpowiedzi na jaki plan 

zagospodarowania przestrzennego będą wykorzystane środki planowane w budżecie? 

Burmistrz – środki planuje się na zmianę planu zagospodarowania w firmie Packprofil. 

Prawdopodobnie nie będzie konieczności wydawania środków na ten plan. 

Pani J. Mrochen – jest nieusatysfakcjonowana tą odpowiedzią. Od kilku lat prosi o wykonanie 

cząstkowego planu miejscowości pod kątem przydomowych oczyszczalni. W roku ubiegłym 

wnioskowała o wykonanie remontu ul. J.Pawła II. Pokazała zdjęcia jak ulica wygląda po 

deszczu, gdzie muszą chodzić dzieci do szkoły. W sprawie drogi nic nie zrobiono. 

Burmistrz – mamy środki na różne przedsięwzięcia, nie możemy zapominać o potrzebach 

przedsiębiorców, którzy stanowią gwarancję środków tworzących dochód gminy. Jeżeli ktoś 

zawnioskuje, że rezygnujemy z parkingu przy szkole w Fosowskiem a robimy drogę, to 

możemy tak zrobić. 

Pani A. Banasik – jechała na Spórok i ma pytanie, czy lewa część drogi nie mogła być 

również zrobiona. Wie, że jest to droga powiatowa. 

Pani A. Mróz – radny wojewódzki bywa na sesjach, natomiast radny powiatowy nie. Już 

zgłaszała wcześniej, że jest wyrwa ul. Dzierżonia przy moście w kierunku Kolonowskiego. 

Pani J. Mrochen – ponownie informuje, że jest zniszczone oświetlenie przy przystani 

kajakowej, brak dwóch lamp ul. Dzierżonia. Skoro dworzec PKP w Kolonowskiem jest 

własnością gminy, należy zabezpieczyć wejście do budynku (są wyrwane drzwi), gdyż może 

dojść do nieszczęścia. 

Pan R. Ozimek – należy posprzątać teren, gdzie były wycięte trzy lipy, chodzi o deptak w 

kierunku boiska. 

Pan M. Czupała – jaki jest harmonogram wywozu zielonym koszy, które stoją przy drogach. 

Są pełne, może należałoby je częściej wywozić. 

 

Pan F. Klimas – każdy radny otrzymał projekt planu pracy rady na 2014 rok. Prosi o 

zapoznanie się z projektem oraz ewentualne propozycje. Plan pracy na rok 2014 zostanie 

przedstawiony na kolejnej sesji celem przyjęcia. 

 

Pani J. Urbańczyk – 15 listopada podpisano umowę użyczenia obiektu CAW  w Spóroku 

przez Odnowę Wsi i LGD. W sobotę robiliśmy spotkanie dla seniorów, osób samotnych. 

Wysłano 56 zaproszeń. Koło gospodyń wiejskich we własnym zakresie przygotowało 

poczęstunek, lecz było to utrudnione, gdyż toaleta przy kuchni była zamknięta. Jeżeli p. Golec 

chce nam społecznikom utrudniać pracę, to robi to skutecznie. Nie było to odosobnione 

zdarzenie. Toaleta dla osób niepełnosprawnych również jest zamknięta, gdyż LGD w tym 

pomieszczeniu ma magazyn. Prosi o rozwiązanie tego problemu. Bardzo dużo zrobiono z 

funduszu sołeckiego, dużo również wykonano w czynie społecznym. Z uwagi na powyższe 



prosi o wykonanie tablic informujących, że dany obiekt wykonano z środków f. sołeckiego, 

nie tylko ze środków LGD (chociażby dokumentacja – remont kapliczki). 

Burmistrz – już kiedyś o tym myślał uważa, iż jest to dobry pomysł. Nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby wykonać takie tabliczki. 

 

Pan F. Klimas – prosi o przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia, głosowano: za – 

jednogłośnie. 

 

Protokółowała: 

M. Bednorz 


